Soep

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Oma’s tomatensoep 4,75
Rijkgevulde tomatensoep met gehaktballetjes

Soep van de Graasj 4,75
Wisselende dagsoep met de lekkerste ingrediënten van het seizoen

Brood

Twee sneden boerenbrood, keuze uit bruin of wit

Belegd

4,95

Met ham, kaas of salami

Gezond

5,50

Ham, kaas, ijsbergsla, tomaat, komkommer en gekookt ei

Bacon & ei

5,95

Huisgemaakte eiersalade, ijsbergsla, bacon en rode ui

Vega

6,75

Brie, rucola, walnoten en honing

Tonijn

6,50

Tonijnsalade, ijsbergsla, rode ui en appel

Zalm

8,95

Gerookte zalm, ijsbergsla, citroenmayonaise, rode ui en kappertjes

Carpaccio

8,75

Rundercarpaccio, rucola, pesto, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Proeverij

10,75

Proeverijtje met een kopje dagsoep en 4 stukjes boerenbrood
met eiersalade, tonijnsalade, gerookte zalm en carpaccio

Tosti

Dik gesneden boerenbrood, keuze uit bruin of wit

Ham & kaas

5,50

Ham, kaas en tomatenketchup

Veggie melt

6,95

Kaas, gegrilde groenten en chilisaus

Beef & cheese

7,25

Rosbief, kaas en aioli

Salade

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter, keuze uit klein of groot

Vega

7,50 / 10,95

Met bie, walnoot en honing

Vis

8,75 / 12,95

Gerookte zalm en tonijnsalade

Carpaccio

8,50 / 12,75

Rundercarpaccio, zongedroogde tomaat,
pijnboompit en Parmezaanse kaas

Lunch
Saucijzenbroodje

3,75

Vers van bakker Caris

Uitsmijter

8,50

3 spiegeleieren op boerenbrood met ham, kaas en spek

Kroket

7,50

2 kroketten met boerenbrood of huisgemaakte friet en mosterd

Sateh

10,95

Spies van malse kipdij, pindasaus, huisgemaakte friet en salade

Hamburger

11,95

Huisgemaakte runderburger met tomaat, augurk,
ui, bacon, kaas en huisgemaakte friet

Diner

Geserveerd met friet, warme groente en salade

Schnitzel

13,50

Gepaneerde schnitzel met champignon-roomsaus

Kip

13,95

Malse kipfilet met Stoganoffsaus

Spareribs

16,95

Oosters gemarineerde spareribs

Zalm

18,50

Gegrilde zalmfilet met chimichurri salsa

Vega

12,95

Parelcouscous met gegrilde groente en feta

Kinderkaart
Klein kopje tomatensoep
Zacht broodje

2,95

1,75

Met ham, kaas, jam, chocoladepasta of hagelslag

Broodje kroket of frikandel
Broodje knak

2,75

2,95

Kindertosti

2,50

Pannenkoek naturel
Pannenkoek

3,95

4,95

Met appel, spek of een versier-pannenkoek

Snackgroenten

3,95

Verschillende soorten rauwkost met dipsaus

Pizza

4,25

Kindermenu met snack

4,95

Keuze uit frikandel, kroket, kipnuggets of vissticks
met appelmoes en mayonaise

Borrelkaart
Brood & dips

5,95

Broodmandje met kruidenboter, aioli en tapenade

Bittergarnituur

4,95 / 9,75

12 / 24 gemengde hapjes met mayo en curry

Bourgondische bitterballen

5,25 / 9,75

6 / 12 stuks met mayo en mosterd

Borrelplank

9,95

Kaas, worst, olijven, gehaktballetjes, augurk, zilveruitjes en mosterd

Borrelplank gezond

7,75

Verschillende soorten rauwkost en dips

Gebak
Limburgse vlaai
Cake

3,50

1,50

Arretjescake
Slagroom
Warme wafel

2,00
0,50
5,50

met kersen en slagroom

IJs
Kinderijsje

3,25

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Vanille ijs met vers fruit en slagroom

4,50

5,50

Vanille ijs met warme kersen en slagroom

5,25

Warme Dranken
Koffie / Cafeïnevrije koffie / Espresso
Cappuccino

2,40

Latte Macchiato

2,80

Warme chocomel
Slagroom

2,10

2,10

0,50

Thee, diverse soorten
Verse muntthee

2,10

2,75

Koude dranken
Bronwater Sourcy rood / blauw
Pepsi cola / Pepsi cola Max
Seven-up / Sisi Sinas

2,10

2,10

Bitter lemon / Cassis / Tonic
Rivella

2,10

2,10

2,30

Lipton Ice-tea pure green / lemon

2,30

Appelsap / Jus d’orange / Fristi / Chocomel

2,10

High Tea
Ideaal voor een vrijgezellendag of babyborrel.
Met een kopje soep, een tafeltje vol met hartige en
zoete hapjes en onbeperkt thee in diverse smaken.
€ 18,95 p.p. Uitsluitend op reservering vanaf 2 personen.

High Ranja
Met 2 soorten ranja, mini tosti, mini worstenbroodje,
mini snacks, fruit- en rauwkostspiesje, snoepspiesje,
mini muffin, arretjescake én koekjes.
€ 12,95 p.p. inclusief toegang tot de binnenspeeltuin.
Uitsluitend op reservering vanaf 2 personen.

Feestje?
Een spetterend bedrijfsfeest, receptie of familiedag?
Vier het bij de Graasj! Met ruimte tot 400 gasten,
een DJ of band én een dansvloer.
Ons topteam verzorgt graag de catering:
van bitterbal tot uitgebreid buffet!

Toffedag.nl
Toffedag.nl zorgt voor de Tofste groepsactiviteiten
bij de Graasj. Van “De Jongens tegen de Meisjes”,
“Ik hou van Holland” of “Minute to Win it”
tot een Toffe Pub Quiz en ontsnappen
uit “Rat Race”, onze Escape Room.
Kun je niet kiezen? De All-in is een mix
van diverse spellen met een 5 uur
drankarrangement én een Tof buffet.
Bekijk alle Toffe groepsuitjes en spellen op www.toffedag.nl
of vraag een folder aan een van medewerkers van de Graasj.

